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 الرمحن الرحيمبسم اهلل 
 املقدمة 

ما ال يخفى على كل ذي لب حجم األساة م الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:ف
التي يعيشها عالمنا اإلسالمي في عصره الحاضر، وهي قضية تحتاج إلى دراسات ومراكز بحوث تشخص الداء وتصف الدواء، وقد قام بهذه 

هم لحاضر األمة ومستقبلها الجهود المشهودة أساتذة أفاضل ومفكرون أكفاء قدموا للمجتمع اإلسالمي خالصة دراساتهم ونتائج أفكارهم وقراءت
إحدى تلك الدراسات التي تناولت قضية  وجهة العالم اإلسالمي(  وعلى رأس هؤالء األفذاذ المفكر الجزائري مالك بن نبي رحمه هللا.ويعد كتابه )

لتحليل، وقسمناه ثمانية مباحث  الفوضى والتراجع الذي شهده العالم اإلسالمي في عقوده األخيرة، وألهميته فقد حاولنا أن تناوله بالدراسة وا
وخاتمة. وبعد: فهذا جهد المقل، وعمل من يعمل اليوم ويرى غيره غدًا، فما كان فيه من صواب فمن هللا وما كان فيه من خطأ فمنا ومن 

 الشيطان.وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
 مالك بن نيب ملفكراالتعريف ب حث األولاملب

أعالم العرب المتخّصصين في مجال الفكر والثقافة اإلسالمية خالل فترة القرن العشرين، وأحد األشخاص الذين ساهموا    مالك بن نبي هو أحد
العالم   واحدًا من    دُيعكما  الحديث،  الفكر اإلسالمي  صياغة    نقلة نوعية في  تمكنوا من تحقيقسالمي ، و اإلفي إحداث نهضة فكرية في 

كانت جميع اهتماماته تصب حول مشاكل الحضارة التي حث على العناية بها، وكانت جهوده    فقد أكملوا مسيرة ابن خلدون،    ن األشخاص الذي
 ،ي عملية اإلصالحتعتمد بشكل رئيس على األسلوب التحليلّي حيث يعرض في كتاباته أبعاد المشكلة، والعناصر الرئيسة التي يعتمد عليها ف

 .ولقب بألقاب عديدة منها "فيلسوف العصر" و"فقيه الحضارة" و"منظر النهضة اإلسالمية"
  -مرحلة المولد والنشأة:

م( أي في زمن كان يمكن فيه االتصننننننال بالماضنننننني عن بريق أخر من بقي حيًا من شننننننهوده 1905ولد في مدينة قسنننننننطينة الجزائرية عام )
كنت في السننننادسننننة من عمري وكان وضننننع عائلتي قد سنننناء ماديًا يحكي عن نفسننننه فيقول: واإلبالل على المسننننتقبل عبر االوائل من رواده،  

ن أمي تتمسننننننننننننننك مالك العنائلنة ممنا دفع جندي لترك الجزائر إال أن والندي لم يرافقنه في هجرتنه ألأبقى بحوزتنه من بي قند بناك كنل منا تفجندي أل
 . (1)م، كان لها وقع كبير على شخصيته وفكره1837إن سقوط مدينة قسنطينة بيد الفرنسيين سنة  ،بالبقاء قرب اهلها الذين استقروا في تبسة

  -مرحلة الدراسة والتعلم:
قصنننننندها كل يوم في ين  االقديمة لتعلم القرآن الكريم فك هلى مدرسننننننتإثابر على التردد   وفي الوقت نفسننننننهإلى المدرسننننننة الفرنسننننننية   ه أهلهرسننننننلأ

لقد   على بالب صنيير السنن،  صنعوبة كبيرةمن في ذلك   ما  ال يخفىعند الثامنة صنباحًا في المدرسنة الفرنسنية و  هاكون بعديالصنباح الباكر ل
 للثقافة العربية واإلسنالمية قبل االحتالل  ماً ل  ع  مكنه التفوق الدراسني من الحصنول على منحة لمواصنلة الدراسنة في مدينة قسننطينة التي كانت م  

ر عان ما  سنافر إلى فرنسنا لكنه  1925أنهى تعليمه الثانوي عام    بعد أن، وهناك بدأ يتعرف على الثقافة الفرنسنية. الفرنسني لى الجزائر عاد إ سن 
سننننافر إلى فرنسننننا مرة أخرى لمواصننننلة دراسننننته، غير أنه لم يسننننتطع االنتسنننناب إلى معهد 1930لعدم حصننننوله على فرصننننة عمل، وفي سنننننة 

 .1935شهادة مهندس كهرباء عام الدراسات الشرقية، فتوجه إلى مدرسة الالسلكي حيث حصل على 
  -:يالفكري والثقاف التكوين والعطاء مرحلة 

على رائد الحركة اإلصالحية بالجزائر الشيخ عبد الحميد بن باديس رئيس جمعية العلماء المسلمين مالك بن نبي  م تعرف  1928في عام  
أمته ووبنه، وفيها   باريس تعرف على مشكالت  ت  أيضًا  الجزائريين، وفي  اليربية عاش تجربة غنية  الحضارة  على روح  عرف من خاللها 

وذلك    لماذا نحن مسلمون ها هناك  القأرط في نشاط فكري وسياسي بين الميتربين، وكان عنوان أول محاضرة  انخوفي تلك الفترة  وأفكارها.  
"  جمعية الوحدة المغاربيةشارك في تأسيس "  كمابه على إثرها،  ااستجو مما دفعها إلى  الشربة الفرنسية    استفز ذلك    م، وقد 1931في سنة  

سافر  ها"، بعدالمؤتمر الجزائري اإلسالمي للجزائر فيها، وفي مارسيليا أشرف على نادي "تحت إشراف األمير شكيب أرسالن، وأصبح ممثال
م وأقام بالقاهرة حيث سخر نفسه وقلمه لخدمة ثورة التحرير الجزائرية، وهناك عمق معرفته باللية العربية بعد أن كان  1956إلى مصر عام  

االبالك والقراءة في التأريخ واألدب العربي القديم، استطاك من خالل ذلك أن يرصد حركة  كان بن نبي كثير    .(2)ضليعا في اللية الفرنسية
في توجيه مساره الفكري والثقافي إلى   -أيضاً -االستعمار وقسوته التي أحدثت تيييرات خطيرة في بنية المجتمع الجزائري، كل ذلك كان سببًا 
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ناحية أخرى محاولة البحث عن ايجاد الحلول والمعالجات العلمية والعملية للخالص  البحث عن أسباب ضعف وتخلف العالم اإلسالمي، ومن  
 من هذا التقهقر والضعف. 

  -:الوظائف التي شغلها
وبعد عودته   ،التحق بمدينة آفلو بوالية األغواط للعمل في محكمتها  1927عمل في مدينة تبسة مساعد مكتب في محكمة المدينة، وفي سنة 

م تقلد عدة مناصنننب أكاديمية أهمها منصنننب مسنننتشنننار للتعليم العالي، ومدير لجامعة الجزائر ثم مدير للتعليم العالي،  1963م  إلى الجزائر عا
 .(3)م وتفرغ لنشابه الفكري والدعوي 1967إلى أن استقال عام 

   -مرحلة التأليف والبحث:
 -:ما يأتي  أهمها أكثر من ثالثين كتاباً  بالعطاء الفكري، إذ ألف حافال   سجالً   -رحمه هللا-ترك مالك بن نبي 

 م. 1956مشكلة الثقافة عام  -
 م. 1960الصراع الفكري في البالد المستعمرة عام -
 م.1956الفكرة اآلفروآسيوية عام  -
 م.1960الكومنولث اإلسالمي عام  -

نشر له بعد وفاته    األفكار في العالم اإلسالمي"مشكلة  " و"شروط النهضة" و"وجهة العالم اإلسالمي" و"الظاهرة القرآنية من أشهر كتبه "
 كتابان: 

 م. 1977األول: دور المسلم ورسالته في القرن العشرين عام 
 الفرنسية إلى اللية العربية.اللية الصادرة ب من كتبه م. وقد ترجم  الدكتور عبد الصبور شاهين عدداً 1978الثاني: بين الرشاد والتيه عام 

  -:اتهوف 
 م.1973أكتوبر/تشرين األول   31الموافق  1393شوال  4يوم  في - رحمه هللا –ن نبي توفي مالك ب

 مدخل إىل كتاب وجهة العامل اإلسالمي املبحث الثاني
 أواًل: محتويات الكتاب  

راسة، وستة فصول، وخاتمة علىالكتاب يحتوي   -، وهي كما يأتي:مدخل الدِّّ
 - ، وينقسم إلى ثالثة محاور:الفصل األول: مجتمع ما بعد الموحدين

 الظاهرة الدورية.  -
 إنسان ما بعد الموحدين.  -
 االتصال األول بين أوربة والعالم اإلسالمي. -

 - ، وينقسم إلى محورين:الفصل الثاني: الّنهضة
 حركة اإلصالح التي قام بها علماء الدين.  -
 الحركة الحديثة التي قام بها المثقفون والمفكرون.  -

 -، وينقسم إلى محورين:ى العالم اإلسالمي الحديثالفصل الثالث: فوض
 العوامل الداخلية: القابلية لالستعمار. -
 العوامل الخارجية: االستعمار عن بريق إذالل الفرد، وتعطيل نهضة المجتمع. -

    الفصل الرابع: فوضى العالم اليربي.
 الفصل الخامس: الطُُّرق الجديدة. 

  اإلسالمي.الفصل السادس: بواكير العالم  
 المآل الروحي لعالم اإلسالم. الخاتمة:

 نظرة عامة على منهج المؤِلف والمؤَلف ثانيًا:
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من خالل قراءة ومتابعة ما جاء في هذا الكتاب القيم )وجهة العالم اإلسالمي( تم رصد نقطتين مهمتين أود ذكرهما قبل الدخول في الحديث 
ب عما جاء في ثنايا الكتاب وفصوله نظرًا لما تعطيه هاتان النقطتان من صورة مجملٍة عن المؤلِّف ومنهجه في كتابه هذا وعن صلة هذا الكتا

 -ب )االتجاهات الحديثة في الفكر اإلسالمي(، هاتان النقطتان هما:بكتا 
الحظت ان المؤلف يتميز باسنتقالليته في البحث مع بروز شنخصنيته، وله تفكيره المسنتقل وهذا ما يمكن أن يلمسنه أي قارا لهذا الكتاب  -1

ن لوازم العقل وعاجز عن التعميم خاصننننننننًة فطريًة من فأنا ال أعتقد أن صننننننننفة )الذرية( تلك الالزمة م"بوضننننننننوح حين يقول:   هوهذا ما نلمسنننننننن
خواص الفكر العربي على ما أكده المسنتشنرق اإلنجليزي المحترم، بل هي براز من برز العقل اإلنسناني عامة عندما يقصنر عن بلوغ درجة 

بين مرحلتين من مراحنل )النذرينة(، فنالفكر معيننة من التطور والنضننننننننننننننج، او عنندمنا يفوتهنا، وبعبنارة أدق يقع العقنل المعمم في التطور والتناريخ 
ذريًا في خطواته األولى، كما كانت الحال في أوربا قبل )ديكارت(، وكما صنننارت إليه الحال بعد عصنننر ابن خلدون في العالم    ن غالبا ما يكو 

إليه حين تحدث عن )االتجاه  ولسننننننننت أيضننننننننًا مع العالم اإلنجليزي، فيما ذهب "، وكذلك عند قوله:  "اإلسننننننننالمي، عندما توقف كل جهد عقلي
عن    اإلنسننننننناني( في الحركة اإلسنننننننالمية الحديثة فعزاه إلى تأثير الثقافة األوربية، فون من الواجب أواًل أن نحدد مصنننننننطلحاتنا، فوذا كنا نتحدث

الليوي لدى بعض المسننننلمين   نزعة إنسننننانية تقليدية أو دبلوماسننننية، فونا نعترف مختارين بأن الثرثرة اإلنسننننانية ذات جرس جميل، وبأن المتاك
 ."المحدثين قد أثري لبعض الجمل المنمقة، وببعض االشعرة الخالبة

 أيضننننننننننننًا أن المؤلِّف يتصننننننننننننف ويتحلى بالحيادية والموضننننننننننننوعية حيث أقر بأنه بعد وضننننننننننننع خطة كتابه ابلع على كتاب تُ كما ال حظ -2
كنت قد فرغت من تخطيط هذه "كون مرشننننندا ثمينًا لكتابه حيث قال: في الفكر اإلسنننننالمي( للمؤلف )جِّب( وأقر بانه سننننني االتجاهات الحديثة)

الدراسننننننننة، عندما جاءني أحد أصنننننننندقائي وقد كان على علم بمشننننننننروعي، فأبلعني على المؤل ف القيم الذي وضننننننننعه األسننننننننتاذ )جِّب( بعنوان 
ر باعي أن  )االتجاهات الحديثة في الفكر اإلسننننالمي( فوجدت أن موقف المؤلف الكبير يشننننبه في موابن كث يرة موقفي الذي حاولت مع قِّصنننن 

من   أجلوه، فهل كان علّي أن أراعي هذا التشنابه فأكتفي بوحالة القارا إلى آراء أسنتاذ أكسنفورد، وخاصنة فيما يتصنل بالفصنلين الثاني والثالث
ير، غير أنه يبدو لي من الضنننروري أن  هذا الكتاب ..! لقد آثرت أن أواصنننل بريقي متخذًا منه سنننندًا يؤيد رائي، وهو سنننند له عندي وزن كب

وأعود فأكرر القول: إن كتاب المسنتشنرق "وقال أيضنًا:    "أشنير إلى بعض الموابن التي اختلفنا فيها كيال أعود إليها داخل الكتاب تجنبًا للجدل
ول ك م أتمنى ان يتأمل موضننوعاته كثيرون  اإلنجليزي يعد مرشنندًا ثمينًا لكتابي هذا في دراسننة األمراض )شننبه الصننبيانية( في العالم اإلسننالمي، 

 ."من المسلمين كما تأملتها، وأن يقدروا فيه نزاهته التي سمت على كل مركٍب عقيدي أو سياسي
 حتليل الفصل األول )جمتمع ما بعد املوحدين( املبحث الثالث

 أواًل: الظاهرة الدورية
 تحت هذا العنوان ينتقد المؤلف بريقة دراسة الباحثين المعاصرين للحضارات اإلنسانية ويتهمهم في القصور في بحثهم واقتصارهم على جوانب 

لدراسة التاريخ جوانب متعددة فوذا  "ضيقة ال تتجاوز رقعتها الجيرافية مع أن هناك جوانب متعددة ينبيي عدم اهمالها، وفي هذا الصدد يقول:  
تعد   ا تناولناه بالقياس إلى الفرد كان دراسة نفسية، إذ يكون دراسة لإلنسان بوصفه عاماًل نفسيًا زمنيًا في بناء حضارة ولكن هذه الحضارةم

  مظهرًا من مظاهر الحياة والفكر الجماعي ومن هذا الجانب يعد التاريخ دراسًة اجتماعية، إذ يكون دراسة لشرائط نمو مجتمع معين ال يقوم 
نموه على الحقائق الجنس أو عوامل السياسة بقدر ما يخضع لخصائص األخالقية والجمالية والصناعية المتوافرة في رقعة تلك الحضارة، 
على أن هذا المجتمع ليس معزواًل ، بل إن تطوره مشروط ببعض الصالت الضرورية مع بقية المجموعة اإلنسانية ، ومن هذا الجانب يصبح 

من الميتافيزيقا، إذ إن مجاله يمتد الى ما وراء السببية التاريخية، لكي يلم بالظواهر في غايتها، هذا الجانب الميتافيزيقي يضم  التاريخ ضربًا  
ية األسباب التي ال تدخل ضمن ما أبلق عليه توينبي )مجال الدراسة( لحضارة ما، فالمؤرخون حين يدرسون مثاًل انهيار اإلمبرابورية الرومان

ن األسباب التي حتمت ذلك االنهيار على نطاق معين ينطبق على رقعة تلك اإلمبرابورية من ناحية، وعلى السهول الشمالية التي  ، يقصرو 
ألسباب  تدفقت منها القبائل الجرمانية من ناحية أخرى خالل القرنين الرابع والخامس، فهذا بالتحديد هو المجال الذي يرى فيه المؤرخون تأثير ا 

أي )هجرة     volkerwanderungالتي حللت امبرابورية روما، وهناك تكونت الموجة الجرمانية التي ابلق عليها المؤرخون األلمان    التاريخية
إن من الممكن أن نقف عند هذا الجانب، أما إذا    الشعوب( والتي تحطمت على الحدود إلى أن استطاعت أن تحطم كل شيء في بريقها.  

 . "ك الشعوب، فسنجد أنفسنا أمام عمليه متسلسلة في عناصر تكونها، توجد خارج المجال الروماني والمجال الجرمانيأردنا دراسة أسباب مد تل
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كما ينتقد بعض الباحثين نظرًا لما يقومون به من بتر لبعض المفاهيم التاريخية بأن ينقد كل دراسنننننننة للحضنننننننارة اإلسنننننننالمية تسنننننننير على ذلك 
قد يحدث أن يقوم بعض الكتاب ببتر المفهوم التاريخي، كما فعل )توسننننيديد(، حين أبطل ماضنننني اإلنسننننانية ول"النهج وفي هذا الصنننندد يقول: 

على    كلنه بقوله: إن حدثًا مهمنا لم يقع في العنالم قبنل عصننننننننننننننره، فمثنل هذه األقوال هي التي تخلق )ثقنافة اإلمبرابورية(، تلنك الثقنافة التي تقوم
هذه المالحظات تدفعنا إلى أن ننتقد مسننلك بعض الباحثين "، ثم يعود ليقول:  "  ار...ناشننر الحضننارة ..أسننابير السننيادة العنصننرية، واالسننتعم

( وأن العالم اإلسننننننالمي لفي مسننننننيس الحاجة في هذه النقطة إلى أفكار االنحطاط( منفصننننننلة عن ظاهرة )الحضااااارةحين ينظرون الى ظاهرة )
ويقرر . "في المقام األول أن نتأمل األسننننننباب البعيدة التي حتمت تقهقره وانحطابه  واضننننننحة تهدي سننننننعيه نحو النهضننننننة ولهذا فان مما يهمنا

( فتبدأ بجانب روحي يحركها ويدفعها إلى األمام فوذا ما دورة الحضاااااارةالمؤلف أيضنننننننا تحت هذا العنوان أن الحضنننننننارة تأخذ بابعًا أسنننننننماه )
هذه الرياح عن دعم الحضننارة وتحريكها سننقطت تلك الحضننارة وانحطت ألن من يفقد القدرة على الصننعود ال يملك إال أن يهوي بتأثير  تتدفق

عنندمنا يبلم مجتمع منا هنذه المرحلنة، أي عنندمنا تكف الريناح التي منحتنه الندفعنة األولى عن تحريكنه "جناذبينة األرض وفي هنذا الصنننننننننننننندد يقول: 
( إلى بقعة أخرى، تبدأ فيها دورة جديدة ببقا لتركيب عضنننننننوي تاريخي جديد، وفي البقعة المهجورة يفقد  الحضااااارةوهجرة ) (دورهتكون نهاية )

قوة العلم معنى كله فأينما توقف إشنننننننعاك الروح يخمد إشنننننننعاك العقل إذ يفقد االنسنننننننان تعطشنننننننه إلى الفهم وةرادته للعمل عندما يفقد الهمة و) 
لى أن رياح اإليمان التي حركت الحضنننننننارة اإلسنننننننالمية لم تفقد سنننننننيطرتها مطلقا على الفرد ولكنها انحسنننننننرت  ليشنننننننكل .وهنا نبه إ" (  االيمان

االيمان في حياة الفرد نزعة فردية وليسننت اجتماعية لذلك أخذ بعضننهم بالتخلي عن مسننؤوليته االجتماعية والجماعية ولجأ إلى صننوامع تشننبه 
ذلك فمن المناسننننب أن نزيل هنا لبسننننًا قد يقع فيه بعض القراء: هو أن اإليمان لم يفقد مطلقًا سننننيطرته  ومع"صننننوامع الرهبان وفي هذا يقول: 

في العالم اإلسنننننالمي حتى في عهود االنحطاط، بل إن هذه المالحظة تصنننننبح جوهرية حين يكون األمر أمر تقوم أخروي للقيم الروحية، أما 
.  ويقول أيضننننننننننننننًا: "الجتمناعينة فينبيي أال نخلط نجناة المرء في عناقبنة أمره بتطور المجتمعناتحين نتنناول المشننننننننننننننكلنة من الوجهنة التناريخينة وا

فالتاريخ يبدأ باإلنسننننننننننان المتكامل الذي يطابق دائما بين جهده وبين مثله األعلى وحاجاته األسنننننننننناسننننننننننية، والذي يؤدي في المجتمع رسننننننننننالته  "
التاريخ باإلنسنننننننننان المحلل، بالجزيء المحروم من قوة الجاذبية، بالفرد الذي يعيع في مجتمع . وينتهي  (4)المزدوجة بوصنننننننننفه ممثاًل وشننننننننناهداً 

وهذا    منحل لم يعد يقدم لوجوده أسناسنًا روحيًا، أو أسناسنًا ماديًا، فليس أمامه حينالذ إال أن يفر إلى صنوامع المرابطين، أو إلى أي مسنتقر آخر
ن المؤلف أيضنننننًا أن من أهم العوامل التي تقضننننني على الحضنننننارة وتنهي سنننننيادتها لتحل محلها . ويبي"الفرار صنننننورة فردية للتمزق االجتماعي

لقد بلغت عوامل التعارض الداخلية قيمتها وانتهت إلى وعدها المحتوم وهو تمزق "حضارة أخرى عوامل التعارض الداخلية وفي هذا يقول: 
يدة فكانت تلك االنحطاط اذ لم يعد االنسااااااان والتراب والوقت عوامل عالم واهن وظهور مجتمع جديد ذي معالم وخصااااااائا واتجاهات جد
 . "حضارة، بل أضحت عناصر خامدة ليس لها فيما بينها صلة مبدعة

 ثانيًا: إنسان ما بعد الموحدين 
الحاضر الزال يحمل نفس تحت هذا العنوان يؤكد المؤلف على وجود وراثة اجتماعية إلى جانب الوراثة الجسمية وأن اإلنسان في الوقت  

( بالعصرية وةن اكتسبت مظهر االنسان العصري البكلورياالهموم وصفات االنسان في ما بعد دولة الموحدين وسقوط دولتهم وأن شهادة )
السلبية التي  (، وأنه بالما ظل مجتمعا عاجزًا عن تصفية هذه الوراثة    إنسان ما بعد الموحدينبينما تحمل أخالقه وميوله وأفكاره صورة )  

ازن  أسقطته منذ ستة قرون وما دام متقاعسًا عن تجديد كيان االنسان ببقا للتعاليم اإلسالمية الحقة ومناهج العلم الحديثة فان سعيه الى تو 
د وأذواقهم في  عندما نقوم بتحليل نشاط األفرا"جديد لحياته وتركيب جديد لتاريخه سيكون باباًل عديم الجدوى وفي هذا الصدد يقول المؤلف:  

هذا الوجه  "، ويقول أيضًا:  "بيالة معينة نجد عوائد سائدة تنتقل فيما بينهم كابرًا عن كابر فهناك وراثة اجتماعية كما أن هناك وراثة جسمية
راعينا المترحل   الذي يتميز به فالحنا الوديع القاعد، أو  ءالمتخلف الكاليب ما زال حيًا في جيلنا الحاضر نصادفه في المظهر الرقيق البري 

المتقشف المضياف، كما نصادفه في المظهر الكاذب الذي يتخذه ابن أصحاب )المليارات ( نصف المتعلم، الذي انطبع في الظاهر بجميع 
)إنسان    أشكال الحياة الحديثة، فأكسبه ) مليار ( أبيه وشهادة )البكلوريا( مظهر اإلنسان العصري، بينما تحمل أخالقه وميوله وأفكاره صورة

يان ما بعد الموحدين(، وبالما ظل مجتمعنا عاجزًا عن تصفية هذه الوراثة السلبية التي أسقطته منذ ستة قرون، وما دام متقاعسًا عن تجديد ك
باًل عديم  اإلنسان ببقًا للتعاليم اإلسالمية الحقة ومناهج العلم الحديثة فون سعيه إلى توازن جديد لحياته وتركيب جديد لتاريخه سيكون با

يجهلون  الجدوى، إن العلوم األخالقية واالجتماعية والنفسية تعد اليوم أكثر ضرورة من العلوم المادية، فهذه تعد خطرًا في مجتمع مازال الناس  
  د بع ، وةنسان ما  و ترويض قرد على استخدام رباط عنقفيه حقيقة أنفسهم، ومعرفة إنسان الحضارة وةعداده أشق كثيرا من صنع محرك أ
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يعد عمومًا عنصرًا جوهريًا فيما يضم العالم اإلسالمي من   -باشا أو عالمًا مزيفًا أو مثقفًا مزيفًا أو متسوالً –الموحدين في أية صورة كان  
 – فيما يبدو–أن يييب عن أنظارنا عندما ندرس نشأة المشكالت وحلولها التي تشيل اليوم    يمشكالت منذ أفول حضارته، وهو عنصر ال ينبي

 ."الضمير اإلسالمي
 حتليل الفصل الثاني )النهضة( املبحث الرابع

ذكر المؤلف في هذا الفصل وتحت عنوان )حركة اإلصالح( أن الحركات التاريخية صدرت عن تيارين: األول: تيار اإلصالح الذي ارتبط  
ح بائفة اجتماعية جديدة تخرجت من المدرسة اليربية  بالضمير المسلم، والثاني: تيار التجديد وهو أقل عمقًا وأكثر سطحية وهو يمثل مطام

 ( بالهند وفيما يأتي بيان وتحليل ذلك.عليكرةومن أمثلتها: الحركة الجامعية التي قامت في )
ا يرى مالك بن نبي أن هذا التيار قد شق بريقه منذ عصر ابن تيمية يحبو تارة وينشط أخرى ومن الحركات التي صنفهأواًل: تيار اإلصالح.

تسحها المؤلف مع هذا التيار امبرابورية الموحدين القوية في افريقية الشمالية، ودولة الوهابيين في الشرق على يد محمد بن عبد الوهاب ثم اك
ن ( ومع ذلك فقد بقى روح الوهابية حيًا حتى تمكن القائمون بها م1820محمد علي بويعاز من الباب العالي وتأييد من الدول اليربية عام) 

(  في صور المملكة الوهابية الحديثة، وقد وجدت هذه الحركة منذ سقوط الدولة الوهابية األولى الضمير الذي  1925الظهور مرة أخرى عام)
   -يعكس لدى العالم اإلسالمي الحديث متمثال ذلك في ضمير جمال الدين االفياني الذي كان له هدفان رئيسان:

تقويض دعائم نظم الحكم الموجودة آنذاك لكي يعيد بناء التنظيم السننياسنني في العالم اإلسننالمي على أسنناس االخوة اإلسننالمية  الهدف األول:
 التي تمزقت في صفين وبددتها النظم االستعمارية نهائيًا.

مد خان التي كان ينشنننننننننننننرها في )جامعة مكافحة المذهب الطبيعي أو المذهب المادي الذي كان يعتقد أنه كامن في تعاليم أح الهدف الثاني:
عليكرة( وأنه راجع إلى التأثير الخفي ألفكار اليرب ثم جاء من بعده الشننيخ محمد عبده الذي كان عليه أن يواجه مشننكلة اإلصننالح في شننتى 

إن الحركة اإلصنالحية لم  ":  هنواحيه، وفي ختام الحديث عن الحركة اإلصنالحية بمدارسنها المتعددة والممتدة عبر الزمن يقول المؤلف ما نصن
نجحت  –على أية حال–تسنننننتطع تييير النفس اإلسنننننالمية، بل لم تسنننننتطع أن تترجم إلى لية الواقع فكرة )الوظيفة االجتماعية( للدين، ولكنها  

لك قد اقتصننر على  في إزالة الركود الذي سنناد مجتمع ما بعد الموحدين حين أقحمت في الضننمير اإلسننالمي فكرة مأسنناته المزمنة، وةن كان ذ
 ."المجال العقلي، فوذا ما أريد للنهضة أن تبرز إلى عالم الوجود فون علينا أن نواجه مشكلة الثقافة في أصولها

:في مقابل المدارس الناتجة عن التيارات اإلصننننننننننالحية تبرز لنا مدارس أخرى ناتجة عن تيارات وحركات حديثة تحاول الحركة الحديثة  ثانيًا:
الحياة اإلسننننننالمية عناصننننننر ثقافية جديدة وةذا كانت المدارس األولى اإلصننننننالحية قد تمكنت من قطع الصننننننلة بماضنننننني ما بعد    ان تدخل الى

 قد أحدثت اتصااًل معينا بالفكر اليربي. -الحديثة  –الموحدين فان المدارس الثانية 
 -مآخذ عدة أبرزها: وانطالقا من هذه النقطة فقد اخذ المؤلف على هذه المدارس والحركات الحديثة

الحركة الحديثة ليس لها في "عدم امتالك المدارس الحديثة بحسنب الواقع نظرة متكاملة ال في أهدافها وال في وسنائلها وفي هذا يقول المؤلف:   -1
بالمسننتحدثات، فسننبيلها الوحيد هو أن تجعل من الواقع نظرية محددة، ال في أهدافها وال في وسننائلها، واألمر بعد هذا ال يعدو أن يكون غرامًا 

لحضنننارة غريبة تفتح أبواب متاجرها أكثر من أن تفتح أبواب مدارسنننها، مخافة أن يتعلم التالميذ وسنننائل   -دون أصنننالة  -المسنننلم )زبونًا( مقلداً 
ية التي ترسنننلها مصنننر سننننويًا الى الجامعات اسنننتخدام مواهبهم في تحقيق مآربهم، ويكفينا لكي ندرك هذا أن ننظر إلى تكوين البعثات الدراسننن

م كانت تتكون تقريبا من سنننننننتين بالبًا، لم يخصنننننننص واحد من بينهم للدراسنننننننات 1947األوربية وأحدث هذه البعثات، وهي التي أرسنننننننلت عام
 ."الفنية

 ذواق والحاجات بحسب نظر المؤلف.وبناًء على ذلك فان الحركة الحديثة لم تتجه نحو اآلمال ووسائل أدائها بل اتجهت الى األشكال واأل
انعدمت لدى مدارس الحركة الحديثة فكرة النهضننننة ذاتها فأصننننبحت ثانوية ألنهم لم يخالطوا حياة بالدهم إال في الميدان السننننياسنننني، وفي هذا   -2

ثون فقد انعدمت لديهم فكرة النهضنننننة ذاتها فأصنننننبحت ثانوية، ألنهم لم يخال"الصننننندد يقول المؤلف:   د  طوا حياة بالدهم إال في الميدان  أما الُمح 
دثين لم تكن مسألة تج ديد السياسي وليس من شأننا هنا أن ننفي ما أسهموا به، بل أن نبين ببيعته ونحدد أهميته، فون المسألة في نظرة المح 

في الواقع مشننكلة الفرد المسننلم، بل ترى  ى العالم اإلسننالمي وبعثه، وةنما كان انتشنناله من فوضنناه السننياسننية الراهنة، وهذه فكرة مسننتعارة ال تر 
ق مشنننكلة النظم األوربية والشنننواهد على ذلك كثيرة، وةن كانت أحيانًا مؤسنننية، فقد رأيت ذات يوم في شنننوارك الجزائر شنننابًا مكبًا على ) صنننندو 
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ل يس هذا دليل على أن الموحدين بهذا قمامة ( يلتمس غذاءه وقد عال رأسننننننه إعالن على الحائط يدعو إلى المطالبة )بسننننننلطة دسننننننتورية (، أ و 
 ."التناقض المشؤوم لم يقتربوا مطلقا من رجل الشارك، ولم يتكفلوا مؤونة معرفة ما يتصل بمصيره المحزن معرفة صحيحة وواقعية وعاجلة

ى رغم المآخذ التي أخذها  وبما أن قد عهدنا المؤلف منصفا فهو كعادته في اإلنصاف لم يترك هذه المدرسة الحديثة من غير أن ينصفها عل 
إن "عليها فقد ذكر أن هذه الحركة قد نجحت في بلورة الوعي الجماعي الذي كان ينقص البالد اإلسنننننالمية منذ صنننننفين، حيث يقول المؤلف:  

هم الذي إن  هذه الحركة قد نجحت في بلورة الوعي الجماعي الذي كان ينقص البالد اإلسننننالمية منذ صننننفين، فقامت في هذه البالد بدور السنننن
لم يرشننننننند الناس إلى الهدف الجوهري فونه قد دلهم وال شنننننننك على أهداف عملية صنننننننالحة النتزاك الجماهير المسنننننننلمة من نزاعات االسنننننننتهتار 

  أما في المجال"، ولم يقتصنننننننر أثرها على هذا بل خلقت هذه الحركة الحديثة تيارًا من األفكار صنننننننالحًا للمناقشنننننننة كما يقول المؤلف:  "والركود
 الفكري فوذا كانت الحركة الحديثة لم تأت بعناصنننر ثقافية جديدة لعدم اتصنننالها الواقعي بالحضنننارة الحديثة، وانفصنننالها الفعلي عن ماضننني ما

بعد الموحدين، فونها قد خلقت بما جلبت من اليرب تيارًا من األفكار صنننالحًا للمناقشنننة، وةليه يرجع الفضنننل في أن وضنننع على بسننناط البحث 
 ."لمقاييس التقليديةجميع ا

 حتليل الفصل الثالث فوضى العامل اإلسالمي احلديث )العوامل الداخلية واخلارجية( املبحث اخلامس
يرى المفكر مالك بن نبي أن الفوضى التي يعيشها العالم اإلسالمي في العصر الحاضر تشكلت بفعل عوامل داخلية وأخرى خارجية، وفيما 

 يأتي تحليل لما ذكره. 
يرى بن نبي أن العالم اإلسالمي يعيع مشكالت داخلية، وقد ذكر أمثلة بسيطة تعكس لنا حجم الفوضى الداخلية التي  : العوامل الداخلية:أوالً 

 - يعيشها العالم اإلسالمي في العصر الحاضر، وهي:
فيما يتصنننل بمشنننكلة المرأة إلى أن   مشنننكلة اضنننطهاد المرأة وهي مشنننكلة دفعت أحد كبار المفكرين وهو محمد إقبال بعد أن كان محافظاً  -1

فوقبال يرى أن حل مشنننكلة المرأة ال يمكن أن يكون في وضنننعها "يعلن حزنه وقلقه من هذه القضنننية في نهاية حياته، وفي هذا الصننندد يقول: 
كما أنه فيما درجت إليه أختها األوربية، ومع ذلك فونه لم يقترح لنا حاًل وسنطًا بين هذين القطبين، فلم يكن اضنطراب فكره إال   الراهن المؤسني

صندًا لذلك االضنطراب العام الذي يسنود التفكير اإلسنالمي، بعد قرابة نصنف قرن من اإلصنالح ومحاولة التكيأل مع األسنلوب اليربي، فشنكل  
الراهن هو خليط من األذواق ومن المحاوالت، ومن تذبذب ومن مواقف التدين أيضنننًا، فهي في الواقع قد اختارت الطريق   النهضنننة اإلسنننالمية

 ."الذي يقضي لها ما تريد من )أشياء( و)حاجات(، دون أن تبحث عن )األفكار( و)الوسائل(
ذ سننتة قرون على الرغم من أن األسننتاذ وتالميذه أصننبحوا  كذلك مشننكلة التعليم فمضننمون التعلم في مدارس اإلصننالح هو المضننمون نفسننه من -2

  يجلسنون على الكراسني ويحملون القمابر وكان مسنلك المسنؤولين عن الثقافة العربية غريبا شنديد اليرابة، فقد كانوا يسنتهدفون غايات دون أن
اليرب منذ عهد)هربرت(، ومع ذلك فليسننننننننوا هم وحدهم   يطلبوا وسننننننننائلها، إذ لم يعتزموا حتى اآلن العودة إلى نظام العدد العربي الذي أخذ به

المسنننننؤولين عن هذا الموقف المتناقض، إذ إن القاسنننننم المشنننننترك بينهم وبين سنننننته قرون مضنننننت من االنحطاط يؤدي بالتيار الحديث وباتجاه 
 اإلصالح معًا إلى ذلك الخليط الملفق مع محدثات مستعارة ورواسب متوارثة.

 -مشكلة القواعد الثالث التي يرتكز عليها التخلف الحضاري، وهذه القواعد هي: -3
 لسنا بقادرين على فعل شيء ألننا جاهلون.  - أ

 لسنا بقادرين على أداء هذا العمل ألننا فقراء. -ب
 لسنا بقادرين على تصور هذا األمر ألن االستعمار في بالدنا. -ت

( هي العملية التي يفسنر بها أصنحاب النوايا الحسننة عجزهم كما يسنتخدمها دوار الغنائية الثالثةاألهذه القواعد الثالث والتي اسنماها المؤلف )
الدجالون ليدافعوا عن مشنننننروعاتهم المربحة، وقد دحض المؤلف هذه المزاعم بكالم علمي بويل ورصنننننين، حاصنننننله أن في األمة أناسنننننًا ذوي 

م وأن األمة ال تعاني من الفقر بقدر ما تعاني من سنوء في توزيع ثرواتها ومواردها، وقد علم وفهم يقع على عاتقهم تربية بني جلدتهم وتعليمه
وأسننننطورة الفقر ليس بأقل خطرًا، وحسننننبنا أن ننظر إلى ما يملك الفرد المسننننلم الثري من مال لنرى "سنننناق المؤلف أمثلة على ذلك حيث قال:  

فقرائهم في العطل على الرغم مما يملكون من ثروات، وكثير من أولالك األغنياء ال   مدى فاعليته االجتماعية، لقد زاد أغنياء المسننننننننلمين على
يل يهتمون برعاية بفل مسنننننننلم لتربيته تربية عملية أو فنية، بل ال يهتمون برعاية عمل ذي فائدة عامة، فيقبلون عليه بائعين متنازلين عن قل

هو موجود في محيط المنظمنات الثقنافينة التي لم تتعود أن تتننازل عن بعض  من رفناهيتهم ومع ذلنك فليس هنذا النقص بمقتصننننننننننننننر عن الفرد ف
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من النفقات الزائدة في سننننبيل تشننننجيع الثقافة والمسنننناعدة على نشننننرها، إنه التسننننابق إلى السننننرف المخل الذي ال يبدو الفقير فيه أقل اسننننتعدادًا  
يرا في قرية صننييرة من قرى قسنننطينة حيث توجد مدرسننة هي المؤسننسننة اليني وةال فلننظر أين يسننتخدم الفقراء نقودهم ل لقد الحظت ذلك أخ

لي الوحيدة ذات النفع العام، هذه المدرسة توازن بصعوبة ميزانيتها السنوية المتواضعة في حدود سته مالة ألف فرنك، ولكني قمت بتقدير إجما
لفقر فعاًل قد أنفقوا في ليلة واحدة أكثر من مائتي ألف فرنك، من واقع اإلحصننننننناءات، خرجت منه بنتيجة هي أن هؤالء الفقراء الذين يعانون ا

علية  ما بين دار ين للخيالة وملعب لسنرك وكو  قمار وبعض المقاهي، فلو أننا اعتمدنا على جملة أرقام من هذا النوك ألمكننا أن نقّوم سنعر فا
وميزانية التوافه التي أحصنينا أنواعها، وسننجد أن نسنبة السنفه   –رسنة  كالمد –رأس المال المسنلم، أعني النسنبة بين ميزانية المشنروعات النافعة  

وهذا هو دليل التطور المقتصنننننننر على نمو الحاجات السنننننننائد في جميع ميادين الحياة اإلسنننننننالمية الحديثة، على أن    %95في الحالة المذكورة 
المآتم، وهي ومناسننننننننننننبات تحدث نزيفًا ماليًا رهيبًا في حياة نسننننننننننننبة هذا الدليل ترتفع في الحفالت الرسننننننننننننمية ومهرجانات الزواج والختان وفي 

العائالت، هذه المالحظات صننننننننننننننادقة مهما أردنا تطبيقها في أي مجال من مجالي الحياة خاص أو عام، ومن أبلم األمثلة على ذلك ميزانينة  
ب من نصنننف مليون دوالر خالل إقامته بباريس، لم  كان هذا الوفد يتصنننرف فيما يقر   د، لق1948وفد الجامعة العربية إلى األمم المتحدة عام  

ائل ينفق منها شنننيالًا في نشنننر أي وثيقة لعرض مسنننألة فلسنننطين على الرأي العام العالمي، بينما أغرق اليهود إغراقا بدعايتهم، هذا التفاوت اله
اط االسنالمي العام، نحن فقراء، فما في ذلك شنك، والنتائج التي نحصنلها منها هو صنورة نموذجية لجميع ألوان النشن  ابين الوسنائل التي بأيدين

ولكن ال نحمل في جنوبنا همًا لعالج هذا الوضننننننع باسننننننتخدام الرسننننننائل المتاحة لنا اسننننننتخداما مجديا، وكم ثمرة من ثمار الفكر ذات األهمية 
ال ندري، ليس حالة الوفد العربي في باريس الخطيرة ننتظر دون أمل نشننننننننرها لعجز أصننننننننحابها المالي، بينما األموال العامة ُته ر ب إلى حيث  

اسننننتثناء يرجع الخطأ فيه إلى باشننننوات مصننننر ألنه حيث ما وجد المال في المجال الخاص أو العام الحظنا سننننوء اسننننتعماله بل لو أنهم زادوا  
اجياته ونفقاته، فليسنت المشنكلة على هذا  يزيد من ح اميزانية هذا الوفد لكان من المتوقع الكثير أال يسنتيلها في زيادة وسنائله وصنالحيته، وةنم

 ."مالية ولكنها مشكلة نفسية وفنية، إنها مشكلة توجيه رأس المال
أما القاعدة الثالثة وهي ما عبر عنها المؤلف بنننننننننننننننننن)أسننننطورة االسننننتعمار( فقد أجاب عنها بقوله: إن هناك حركة تاريخية ينبيي أال تييب عن  

باالسننننننننننننننتعمنار بل بالقنابلينة له فهي التي تدعوه هذه  أياء فلم نر  منهنا غير الظواهر، هذه الحركة ال تبندنواظرنا، وةال غابت عننا جواهر األشنننننننننننننن
القابلية هي التي يقوم على أسننننناسنننننها االسنننننتعمار وهي التي ينبيي أن تعالج حيث إن هناك نتيجة منطقية وعلمية تفرض نفسنننننها وهي أنه إذا  

اًل أن نتحرر من سننننننببه وهو القابلية لالسننننننتعمار، وأن نكف عن نسننننننج الخرافات، وهكذا نرى أن  أردنا أن نتحرر من االسننننننتعمار فونه يجب أو 
المجتمع اإلسننننالمي يجد نفسننننه مرات كثيرة في مواجه مشننننكالت من هذا النوك وهي بحاجة إلى حلها بطريقة واعية وموفقة، بحاجة إلى إبداك 

بِّع حاجتها الشديدة فيقوم على  -مبدئين ال فوضوية فيها وهذان المبدئان ذكرهما المؤلف: في الوسيلة إبداعًا ُيش 
 .ن نتبع سياسة تتفق وسائلناأ -1
 .  وسائل سياستنا بأنفسنان نوجد أ -2

 -ومن هذين االصلين تنتج مرحلتان متتابعتان:
معنى ذلك أن نقصني الوسنائل الثانوية مرحلة السنياسنة التي تتفق مع الوسنائل األولية الحاصنلة، وهي االنسنان والتراب والوقت، وليس   أوالهما:

التي تمنحنا إياها المصننادفات أو المالبسننات، ولكن علينا أن ندرك أن هذه المالبسننات ليسننت هي القواعد األسنناسننية للسننياسننة، بل هي مجرد 
ي نوك من الشننننناعرية السنننننياسنننننية، منح وةمكانيات مكملة تنعم علينا بها المصنننننادفة، فلو أننا أفسنننننحنا لها مكانًا في تقديرنا ألوشنننننك أن نتورط ف

 والنتيجة الضرورية لتلك المرحلة هي تصفية القابلية لالستعمار والقضاء عليها قضاء مبرمًا.
مرحلة التييير المتدرج لما بين أيدينا من وسننننننائل بدائية كما نحيلها وسننننننائل أكمل فتكون قادرة على تعديل مختلف الظروف البيالية    وثانيهما:

بيي أن يكون من نتائج هذه المرحلة إلياء االسنننننتعمار في مختلف أشنننننكاله، الخفية كما في اليمن، أو المعلنة كما هي الحال  وينشنننننيالا فشنننننيالا.
بشنمال افريقيا، ومع ذلك فون هذين المبدئين األسناسنيين ال يسنتتبعان مطلقا شنكاًل من أشنكال السنياسنة، بل هو المضنمون، أما الشنكل فليأخذ 

 ظم على اختالفها، جمهوريًا، ملكيًا، أو استبداديًا مطلقًا. أي بابع من بوابع الن
 بعد االنتهاء من أهم عوامل الفوضنننننننننى في العالم اإلسنننننننننالمي الداخلية التي مثلها مالك بن نبي بالقابلية لالسنننننننننتعمار ثانيًا: العوامل الخارجية

امل الفوضنى في العالم اإلسنالمي الخارجية وهو االسنتعمار عو  نشنرك اآلن بتوضنيح أهم  )بوجود األرضنية الخصنبة لقبول ودخول المسنتعمِّر(،
ومن الضننننروري تحديد مفهوم عبارة االسننننتعمار أو االسننننتعمار االسننننتبدادي، فون لالسننننتعمار صننننورتين األولى هي صننننورة االسننننتعمار   ،نفسننننه
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ة بعض مظاهر الحرية؛ وعلى العكس من جميعها، بل يطلق ألبناء المسننننننتعمر   المتحفظ، ال نه ال يتدخل مباشننننننرة في نواحي حياة المسننننننت عمر
ذلك صنننننننورة االسنننننننتعمار االسنننننننتبدادي، الذي يتدخل تدخاًل مباشنننننننرًا في جميع تفاصنننننننيل الحياة حتى الدينية منها فتدخله يمتد إلى كل شنننننننيء  

أدت إلى    التي  ارجيةخالعوامل  من أبرز الظاهرة االسننتعمار  فيخصننص ألبناء المسننتعمرات )مدارس اسننتعمارية( يسننتعمر بها عقولهم، ويعتبر  
عب وبين إصنالح نفسنه، فهو يضنع نظامًا لإلفسناد واإلذالل والّتخريب، يمحو به إ :فوضنى العالم اإلسنالمي فيقول ن االسنتعمار يحول بين الشنّ

مي الحديث فبسبب االستعمار استوى على قمة المجتمع اإلسال.  تخريب أصاب الّتاريخ  أفظعإّن االستعمار هو  ، كل كرامة أو شرف أو حياء
 عمرة ويحول بينها وبين إعادة بنائها.ن االستعمار يهدم مقومات البالد المست  ألذلك و  ،رعاك الّناس، بينما هبط إلى القاك خيارهم وصفوتهم

باعتبارهما عوامل شننلل وتعجيز، وسننندرك   واالساتعمار لالساتعمارالقابلية  مالك بن نبي يعطينا بارقة أمل عندما يعقد مقابلة مباشننرة بين لكن  
في الوقت الذي يسننننننتخدم فيه ذكاءه وجهده لتذليل العقبات وتخطي  لالسننننننتعمار من هذه المقابلة، أن المسننننننتعم ر يمكنه أن يتحرر من قابليته

 وتحطيم القيود.العوائق 
 (فوضى العامل الغربي) ابعلرالفصل احتليل  املبحث السادس

منطقة  نعم   في  يقف  بأنه  اإلسالمي  العالم  حالة  اليربي،  )حرام(ُتشعرنا  والنِّّظام  الموحدين  بعد  ما  فوضى  بين  ما  الّتاريخ،  الواقع    في  إن 
لِّك والسبب  نه قد أضّر كذلك بالحياة األوربية ذاتها،  االستعماري إذا كان قد أضّر بحياة المسلمين إضرارًا بلييًا، فو ألن االستعمار الذي ُيه 

لِّك أصحابه أخالقيًا، وذلك  مالك بن نبي عالقة فوضى   يوضح وهنا .ما يشهد به تاريخ اسبانيا منذ اكتشاف أمريكامثل المستعم رين ماديًا، ُيه 
، فكلتاهما ذات وجهين، وذلك أن  أورباوفوضى    فوضانالواقع أن هناك تأثيرًا متباداًل بين  وا ،  بمثيلتها في العالم اإلسالمي  أوربا  العالم اليربي

ر  لفوضى أوربا وجهًا ُيعد نتيجة بسيطة، ولكنها محتومة للحركة الّتاريخية، أعني للعوامل الّداخلية التي حتمت هذه الحركة، ولها وجه آخ
هذان الوجهان يؤلفان في مجموعهما   .الحياة، وعلى العادات، وعلى األفكار، منذ أكثر من قرنٍ عارض نتج عن تأثير الواقع االستعماري على  

لم وعن حركة الفِّكر. فما الّضمير إاّل تلخيص نفسي للّتاريخ،    تخلف الّضميرظاهرة مشتركة في جميع الحضارات، هي ظاهرة   في نموه عن العِّ
اإلنس ذات  على  ُمنعكسة  الماضي  ألحداث  وتقاليدنا  وُخالصٌة  بماضينا  اتصالنا  فقدنا  واألذواق.فكلما  واالستعدادات  للعادات  بلورة  فهو  ان، 

في وعوائدنا فقدت  ضمائرنا قدرًا كبيرًا من مكوناتها األساسية، ألن هذه تظل بعيدة عن مخالطة الّضمير. تلكم هي مأساة الحضارة الحديثة  
لم من مخترعات.  عمقها، فون الّضمير الحديث لم يتمثل بعد أغلب ما لم كان هو السبب المباشر في    حققه العِّ وهذا التخلف بين الضمير والعِّ

، فالقرآن الكريم باعتباره نظامًا فلسفيًا كان علمًا يتجاوز في مداه آفاق الضمير الجاهلي  )صفين(االنفصال الذي حدث في العالم اإلسالمي في  
الذين تمثلوا الفكر القرآني الجديد، وأولالك الذين استعبدتهم حمية الجاهلية وأفكارها االجتماعية، بطريقة فريدة، فتنتج عن ذلك انفصال بين أولالك  

لمية والّنزعة  وشرائط الحياة التي جاء القرآن الكريم ليمحوها محوًا من ببائع الناس. وةن أوربا انزلقت إلى حمأة المادية بسبب تأثير الّنزعة العِّ
الفضيلة )المطلقة(، من الوجه الذي مات منه مفهوم )العدالة( في قول أحد األوربيين: )إن تسوية جائرة خير من االستعمارية، لقد مات معنى  

وهكذا    قضية عادلة(، وقد سارت االقتصادية نفسها إلى مصيرها يوم وجد بعض الّناس في أنفسهم جرأة ليؤكد أن )التِّّجارة هي الّسرقة الحالل(.
ى )الكم( وةلى )النِّّسبية( قد قتلت عددًا كبيرًا من المفاهيم األخالقية، حين جردتها من أردتها الّنبيلة، وأحالتها ضروبًا  نجد أن أوربا الّنازعة إل

من الصعلكة، وكلمات منبوذة في اللية، بريدة من االستعمال ومن الّضمير، كأنما صارت القواميس )أحيانًا( مقابر لكلمات ال توحي بشيء، 
ينبض بالحياة. ولقد تعاظم خطر تلك الّنزعة الكمية في أوربا، والذي تملكه صناعة غزت العالم، كأنها أخطبوط ُيضاعف    ألن مفهومها ال

ذ بصورة هائلة شهوة اإلنسان إلى المادة، فهي تملي على الّطفل اتجاهه في الحياة، فال يختار بريقة فيها إاّل وقد وضع نصب عينيه ما يأخ
والعجز عن    ،لقد كشفت هذه األزمة عن الّسربان األخالقي الذي يلتهم الحضارة، و طي، إنه عن حظه ال عن رسالته من المجتمع ال ما ُيع

ن النِّّظام الذي خلق الفوضى في أوربا ذو صبيتين، فهو علمي واستعماري في آٍن واحد، فوذا ما كان في أوربا ف ك ر  إحلِّّ الُمشكلة اإلنسانية.
لم، أما إذا اِّ  اح  في العالم فونه ُيف كر بعقلية االستعمار. بمنطق العِّ وجهة العالم اإلسالمي في هذه في ختام هذا الفصل مالك بن نبي يوضح ن س 

كانت وجهة األمر، فوّن العالم اإلسالمي ال يستطيع في غمرة هذه الفوضى أن يجد ُهداه خارج حدوده، بل ال ُيمكنه في   اً : "أيالفوضى قائالً 
ومهما   ،سه في العالم اليربي الذي اقتربت قيامته، ولكن عليه أن يبحث عن ُبُرٍق جديدة ليكشف عن ينابيع إِّّلهامه الخاّصةكلِّّ حال أن يلتم

وحد، فليس يكن شأن الطُّرق الجديدة التي قد يقبسها، فوّن العالم اإلسالمي ال ُيمكنه أن يعيع في ُعزلة، بينما العالم يتجه في سعيِّه إلى التّ 
 أن يقطع عالقاته بحضارة تمثل وال شك إحدى الّتجارب اإلنسانية الكبرى، بل الُمهم أن ُينظم هذه العالقات معها".  الُمراد

 ( لوجهة العامل اإلسالمي الطُُّرق اجلديدة) الفصل اخلامسحتليل  املبحث السابع
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م      ، وهذا العمل الملزم هو عماًل ملزماً ير مِّن روحه ما ُيحيلها  يذكر مالك بن نبي أن الحاجة ال تكون فعالة خاّلقة إاّل حين يمنحها الضننننننننّ
يل أفكاره وحاجاته إلى منتجات حضننننننارة ر للمجتمع اإلسننننننالمي أن ُيحِّ أما منذ ظهور إنسننننننان ما بعد الموحدين فقد صننننننارت عملية   ،الذي ي سننننننّ

جات، بل ينبيي أن تكون له مبادا ووسنائل ُتسناعده وليس يكفي مجتمعًا لكي يصننع تاريخه أن تكون له حا،  اإلنتاج مجرد عملية اسنتهالكية
في كلِّّ تطور صننننناعد، إذ   الحقوعن الواجب، يقول: "ينبيي أن ال يييب عن نظرنا أن )الواجب( يجب أن يتفوق على   على الخلق واإلبداك.

هذا )الواجب الفائض( هو أمارة الّتقدم الخلقي والمادي و  ،يتحتم أن يكون لدينا دائمًا محصنوٌل وافر، أو بُِّلية االقتصناد السنياسني )فائض قيمة(
ق بريقه إلى المجد" ليسنت إاّل ضنربًا مِّن الهرجِّ   وق الحقُيمكننا القول: "إّن كّل سنياسنة تقوم على بلب   ما سنبق  وبناء على.في كلِّّ مجتمع يشنُ

. وليس الّشعب "ُخرافةفالسياسة التي ال تحدث الشعب عن واجباته، وتكتفي بأن تضرب له نيمة الحقوق، ليست سياسة وةّنما هي    والفوضى.
ن إاّل أن تكون تعبيرًا عن  بحاجة إلى أن نتكلم له عن حقوقه وحريته، بل أن ُنحدد له الوسنننائل التي يحصنننل بها عليها، وهذه الوسنننائل ال ُيمك

والوقت  واجباته. سيكون على إنسان ما بعد الموحدين إذن، أن ُيخفف مِّن نزوعه إلى الُمطالبة بالحقوق، لكي يفرغ الستخدامِّ اإلنسان والتُّراب 
بينه وبين الواجب، فرسنم سنياسنة معينة ، وذلك بُمقتضنى االقتران الوثيق الحقاسنتخدامًا فنيًا السنتحداثِّ تشنكيٍل اجتماعي، ُينتج مِّن تلقاء ذاته  

نع الّتاريخ. روط الّنفسننية والمادية للّتاريخ، أعني إعداد اإلنسننان لِّصننُ اللذان يقوم عليهما المهمان هما األمرانِّ  وإن الِفكر والعمل معناه إعداد الشننُّ
 كّل تطور في مجتمٍع ُيفكر في عمله ويعمل بفكره.

 (بواكري العامل اإلسالمي) سالفصل الساِدحتليل  املبحث الثامن
هذا الفصننننل يبدأ مالك بن نبي بتحديد دور العالم اإلسننننالمي كممثل وكشنننناهد، إذ يرى أّن العالم اإلسننننالمي يمثل دورين يقوم بهما في        

وحية وبين مصنننننننننننائر في وقت واحد، دوره ممثاًل، ودوره شننننننننننناهدًا، هذا االشنننننننننننتراك المزدوج يفرض عليه واجب التوفيق بين حياته المادية و  الرُّ
فهو لكي يقوم بدور مؤثر فعال في حركة الّتطور العالمي ينبيي أن يعرف العالم، وأن يعرف نفسنننننه، وأن ُيع رِّف  اآلخرين بنفسنننننه،  ،اإلنسنننننانية

الفصنننل بين القيم، وةّنما فنهضنننة العالم اإلسنننالمي إذن ليس في ، فيشنننرك في تقويم قيمه الّذاتية، إلى جانب تقويمه لما تمتلكه البشنننرية من قيم
مير هي في أن يجمع بين ، حّتى يتسننى له أن يشنيد عالمه ببقًا لقانون أسنبابه الّطبيعة وما وراء الّطبيعة، بين  الخلق والفنّ ، بين الِعلم والضاّ

الياية في الفن والصنننننناعة، ولكنها ارتدت عن المثل األخالقية، فلم تعد تعرف شنننننيالًا من  أوربالقد بليت  ووسنننننائله، وببقًا لمقتضنننننيات غاياته.
لكم الخير لإلنسنننانية فيما وراء حدود عالمها الذي ال يمكن فهمه إال بلية المادة، وما كان لحضنننارة أن تقوم إال على أسننناس من التعادل بين ا

مالك بن  ويختمأينما اختل هذا التعادل في جانب أو في آخر كانت السنقطة رهيبة قاضنية.  والكيأل، بين الروح والمادة، بين الياية والسنبب ف
، قادرًا )إنسااانًا جديدًا(نبي هذا الفصننننل السننننادس وفصننننول الكتاب ككل، ببارقة أمل إذ يقول: "إن الذي ي ُردُّ إلى العالم شننننبابه، ال بد أن يكون 

ولكن العالم اإلسالمي  .مثاًل وشاهدًا، وةنسان ما بعد الموحدين إنساٌن ه رِّم، في بريقه إلى الفناءعلى حمل مسؤوليات وجوده مادّيًا وروحّيًا، م
روري. باب الضننّ ومنه فالسننيرورة الّتاريخية لتعاقب الدورة الحضننارية تقوم على دورة مِّن دورات   على الّرغم من ذلك لديه قدر كبير من هذا الشننّ

ّنفسنننننننية الّزمنية، ثّم تنمو وتطرد، فوذا ما سنننننننبقتها الحضنننننننارة اإلنسنننننننانّية توقفت تلك الّدورة لتبدأ أخرى في الحضنننننننارة تولد في بعض الظُُّروف ال
اعد، الطريق  ،ظروٍف جديدة تتحول بدورها إلى ظروف متخلفة نين خالل الّتاريخ ذلك الّطريق الصننننننّ فهذا هو القانون الذي ُخّط على مرِّ السننننننِّّ

ٍء لا  ك تمتزج غاية الّتاريخ بياية اإلنسان".لوروية، وبذذي منحتُه البشرية في بط 
 اخلامتة
دًا في أشنننننكاٍل سنننننبق يقرأ ويحلل          مالك بن نبي مسنننننتقبل العالم اإلسنننننالمي فيقول: لقد ظّل العالم اإلسنننننالمي، خالل قروٍن بويلة، ُمتجمِّ

الموحدين، اّلذي أدى إلى وجود االسننننننننننتعمار. واليوم يتحرك الحديث عنها، وهي اّلتي أدت إلى وجود القابلية لالسننننننننننتعمار في ُمجتمع ما بعد 
بارٍة أخرى: إن تاريخه قد اسنتعاد حركته، ودبت  فيه الحياة إذ أصنبح في وضنٍع ُمتحرك، وتك شنفت  له  العالم اإلسنالمي نحو اليدِّ المأمول، أو بِّعِّ

سنننننننننالمي، فمِّن الُممكن أن نتلمس فيه اتجاهين ليسنننننننننا في ببيعة وةّنه مهما يكن أمر الفوضنننننننننى الّراهِّنة في العالم اإل  ،بعض اآلفاق منذ قريب
 -:واحدة

اصر هذا  أما أولهما: فهو ذو بابع تاريخي، وهو ناتج عن تأثير القوى الّداخلّية اّلتي تظهر في صورة فعٍل ورّد فعل لالستعمار ولقابليته.. وعن
 ن تخلعان على العالم اإلسالمي صورته الحديثة. االتجاه تتمثل في: حركة اإلصالح، والحركة الحديثة، وهما الّلتا

بمعنى انتقال مركز   ،وأما ثانيهما: فال يمكن فصله عن الّتطور الّتاريخي، المتمثل في الّظواهر الُكبرى النتقال الحضارة في ُمستواها العالمي
 الجاذبية من حوض البحر األبيض المتوسط إلى آسيا.  
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في كتابه الموسننننننوم بننننننننننننننننننننن )وجهة العالم اإلسننننننالمي( والذي ألفه في عام    -رحمه هللا   –فكر مالك بن نبي  ن الموفي ختام هذا البحث نقول: إ
، نجده ُيحلل واقع العالم اإلسننالمي وما جاوره من م(1959)ضننمن سننلسننلة مشننكالت الحضننارة، وصنندرت  الطبعة األولى له عام    (،م1954)

  كتاب وهو  حينها..على أرض الواقع  المنا اإلسالمي وفق ما توفر له من معطيات  عوالم أخرى أثرت فيه، ومن ثم يستشرف مستقبل وجهة ع
يقول األسننننننننننننننتناذ محمند المبنارك في تقنديم هنذا الكتناب: "إنّنك حين تقرأ هنذا  لكنل األفكنار التي ذكرهنا المؤلف،  يسننننننننننننننتحق أكثر من قراءة وتحلينل

،  وتعيع معها خالل عشرة قرون أو أكثر، وتمر بعقد قصتها خالل هذه القرون" الكتاب تشعر أنك لست تقرأ كتابًا، ولكنك تعيع مأساة أمة،  
ال تقوم على سرد التفاصيل والحوادث، بل على تحليل عميق لمراحل الّتاريخ، وسير المدنية وتطورها،   ،المؤلف بريقة في كتابه هذالقد سلك  

 -وهو ُيقسم تاريخ المجتمع اإلسالمي إلى ثالث مراحل:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مرحلة وصننننننننننننننفًا تحليليًا عميقًا، ويخُص المرحلة األخيرة بالعناية ألنها المرحلة التي ال نزال نعيع في ال مالك بن نبي هذهيصننننننننننننننف          
 رواسبها وآثارها، وألنها تمثل في نظره مرحلة القابلية لالستعمار.

 
 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 
 

، دار الفكر المعاصر )بيروت 2ينظر: مذكرات شاهد للقرن، مالك بن نبي، ندوة مالك بن نبي، ط ((1
   .34-19م(، ص 1984-هن1404لبنان:

 . 9/2014/ 24بتاريخ ينظر: موقع الجزيرة نت، مقال  ((2

 .  م 10/2018/ 25سامة الخضراوي،  أينظر: مدونات الجزيرة،  ((3
ذ لِّك   ((4 ك  ل ن اُكم   مأخوذ من قوله تعالى: )و  ع  طاً  ُأم ةً  ج  س  اء لِّت ُكوُنوا   و  د  ل ى  ُشه  ي ُكون   الن اسِّ  ع  ل ي ُكم   الر ُسولُ  و   ع 

يدًا( هِّ   .143، سورة البقرة اآلية ش 

ة، وتنتهي في معركة صفين. :أوالً          مرحلة اإلسالم األولى، في دفعته اإليمانية الحيّ

فكير واالزدهار الحضاري، وتنتهي  :ثانياً                                   مرحلة المدنية اإلسالمية، وهي مرحلة التّ
 الموحدين. بسقوط دولة            .
 

 مرحلة الجمود واالنحطاط. :ثالثاً        
 

 


